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ANMAR O VERÃO 2014 
Programa de Julho 

Já se encontra disponível o programa, para julho, do Animar o Verão 2014, que promete contagiar o 
Município de Vagos com muita cor e animação, ao longo dos meses de julho, agosto e início de se-
tembro. 

Estão previstas diversas atividades culturais, desportivas, ambientais e de animação que decorrerão, 
na sua maioria, no Largo Parracho Branco, na Praia da Vagueira. 

Ao longo dos três meses, decorrerão, nas praias do concelho e no centro da vila de Vagos, na Quinta 
do Ega, diversas atividades desportivas, integradas no projeto “Vagos em Ação – Desporto para todos” 
e ainda, as manhãs desportivas compostas por aulas de capoeira e zumba, que se realizam todos os 
domingos de manhã, na Praia da Vagueira. 

Para julho, estão programadas diversas atividades como a Astronomia de Verão, da Associação de 
Física da Universidade de Aveiro, o teatro “Na Rua”, da Útero – Associação Cultural, o concerto “Revi-
ver Carlos Paião”, da Orquestra filarmónica das Beiras e o espetáculo de rua “Nariz Preto”, de Pedro 
Tochas.  

A animar as noites de julho e o Largo Parracho Branco, estarão as atuações de João Claro, Tony Musi-
cal Band e MP3 e, ainda, o Municípios sem Fronteiras.  

Programa anexo. 
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PROGRAMA JULHO DO ANMAR O VERÃO 2014 
 
Manhãs desportivas 
Domingos 
Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira 
10:30 – Capoeira 
11:30 – Zumba 
 
Todos os domingos, de manhã, o Largo Parracho Branco, na Praia da Vagueira, oferece aulas desporti-
vas, onde todos os interessados são convidados a participar, gratuitamente. 
 
.......................................................................................................................................................................................................... 
Vagos em Ação – Desporto para todos 
Todo o mês 
2.ª e 6.ª | 18:30 | Largo Parracho Branco 
3.ª e 5.ª | 19:00 | Quinta do Ega, em Vagos 
Sáb. e dom. | 17:00 | Areal da Praia do Areão 
 
Com a chegada do verão, o programa municipal “Vagos em Ação – Desporto para todos” convida a 
todos a participar, gratuitamente, nas aulas de desporto que se realizam nas praias da Vagueira e do 
Areão e no parque municipal Quinta do Ega, no centro da Vila de Vagos. 
 
.......................................................................................................................................................................................................... 
Astronomia de Verão 
16 de julho 
Junto ao bar CasaBlanca 
22:00 
 
Sessão de observação com telescópio da organização da Associação de Física da Universidade de 
Aveiro 
 
Idade mínima: 6 anos 
Duração: 2 horas 
Responsável pela ação:  
José Augusto da Luz Matos 
Equipa: 
José Augusto Matos, Emanuel Silva Santos, Zulmira Neves, Ana Margarida, João Teixeira, Fábio Pereira, 
Maria João Carvalho, Marinho Lopes, Clife Pedro, Pedro Quinta, Miguel Cardoso. 
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 “Na Rua” da Útero – Associação Cultural 
18, 19 e 20 de julho 
 
Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira 
11:00 | 17:00 | 19:00  
 
Um pequeno teatro, dentro de uma bola azul, interrompe o quotidiano da cidade. 
“Na Rua” é uma fugaz quebra na rotina que faz refletir sobre o modelo de sociedade em que vivemos 
e convida a repensar a cidade como espaço de encontro e partilha.  
Uma produção do Teatro Útero, com Sandra Rosado, Miguel Moreira e Catarina Félix.  
Texto de José Luís Peixoto e cenografia de Jorge Moreira. 
 
Ficha Técnica: 
Direção: Miguel Moreira 
Interpretação: Sandra Rosado e Miguel Moreira (estreia), Sophie Lesso, Raquel André, Carlos António, 
Félix Lozano, Sofia Pimentão, Catarina Requeijo, Vânia Rovisco, Diana Coelho, Catarina Felix 
Texto: José Luís Peixoto 
Cenografia: Jorge Moreira 
Objeto Construído: Leonel e Bicho 
 
.......................................................................................................................................................................................................... 
Concerto “Reviver Carlos Paião” da Orquestra Filarmónica das Beiras 
19 de julho 
Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira 
21:30  
 
Num desafio lançado pelo Centro Cultural de Ílhavo à Orquestra Filarmónica das Beiras, Reviver Carlos 
Paião é um concerto emotivo e festivo que celebra Carlos Paião, um dos maiores talentos, em termos 
de composição e de interpretação, da música ligeira portuguesa do século XX. 
 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 “Pedro Tochas – Nariz Preto” 
20 de julho 
Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira 
18:00  
 
Espetáculo de rua onde com a ajuda do público Pedro Tochas cria uma aventura épica. 
Mímica, circo e teatro físico em ambiente de cinema mudo, são os elementos que fazem parte deste 
espetáculo visual. 
Uma história cheia de mistério e emoção, povoada por heróis e monstros, para encantar e fazer rir 
toda a família. 
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Ficha técnica: 
Conceção e Interpretação: Pedro Tochas 
Sonoplastia e Fotografia: Raquel Viegas 
 
...................................................................................................................................................................................... 
Municípios sem Fronteiras 
24 a 26 de julho 
Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira 
 
Este evento, que têm as suas raízes nos célebres Jogos Sem Fronteiras e cuja fama se espalhou por 
toda a Europa, contará com a participação de uma equipa por freguesia e de duas equipas convida-
das, dos Bombeiros Voluntários de Vagos e da Filarmónica Vaguense.  
Durante três noites consecutivas, o Largo Parracho Branco, na Praia da Vagueira, enche-se de diversão 
e animação, por isso convidamos a todos a estarem presentes e a divertirem-se connosco nesta inicia-
tiva! 
 
...................................................................................................................................................................................... 
O Mar, a ria e a Terra – um património à sua espera 
Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro 
25 de julho 
Quinta do Ega 
09:30 
 
Esta visita irá percorrer vários locais do concelho de Vagos. Terá início no sapal da Quinta do Ega, se-
guida de breve visita ao Museu do Brincar, Azenhas de Ouca, dunas do Areão, Casa Gandareza, Moi-
nho Judeu e Cais do Moliço. Ao longo de toda a atividade será sempre referida a flora existente e os 
usos de plantas na vida das gentes locais.  
 
Idade mínima: 10 anos 
Duração: 8horas 
Inscrição obrigatória em: www.cienciaviva.pt  
 
Equipa:  
Rosa Pinho , Isabel Rosado (Câmara Municipal de Vagos), Lísia Lopes 
 
Nota: Levar roupa e calçado apropriados, merenda e boa disposição. 
 
 


